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1. Prezenta metodologie stabilește modul de evaluare a studenților în cadrul sesiunii de 

finalizare a studiilor superioare de licență și de master în cadrul USEFS în anul 

universitar 2019-2020 în condiții de carantină impuse de pandemia de COVID 19. 

 

2. Prezenta metodologie este elaborată în baza următoarelor documente: 

1. Recomandări-cadru de organizare a activităților didactice în sistem online în 

instituțiile de învățământ superior, pe perioada suspendării procesului 

educațional în sălile de studii, aprobate prin ordinul MECC nr. 366 din 

20.03.2020; 

2. Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor 

superioare de licenţă, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1047 din 

29 octombrie 2015; 

3. Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 464 din 28.07.2015; 

4. Ordinul MECC nr.426 din 04.05.2020 cu privire la finalizarea studiilor 

superioare de licență, integrate și de master  în anul universitar 2019-2020; 

5. Regulament cu privire la elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă, aprobat la 

şedinţa Senatului USEFS din 03 decembrie 2019, proces-verbal nr. 3; 

6. Regulament privind elaborarea și susţinerea tezelor de master în cadrul 

Universităţii de Stat de Educaţie Fizică și Sport, aprobat la şedinţa Senatului 

USEFS din 05 iunie 2019, proces-verbal nr. 12; 

7. Ghid metodic de redactare şi perfectare a tezelor de licenţă, aprobat la şedinţa 

Senatului USEFS din 03 decembrie 2019, proces-verbal nr. 3; 

8. Ghid metodic de redactare şi perfectare a tezelor de master, aprobat la şedinţa 

Senatului USEFS din 03 decembrie 2019, proces-verbal nr. 3. 

 

3. Evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor este o componentă esenţială a 

managementului curricular şi se înscrie în succesiunea coerentă şi interdependentă a 

acţiunilor principale ce alcătuiesc procesul de învăţământ, respectiv de proiectare-

predare-învăţare-evaluare în cadrul unei discipline. 

4. La examenul de finalizare a studiilor superioare sunt admişi studenţii care au realizat 

integral planul de învăţământ şi au obţinut creditele aferente tuturor unităţilor de curs/ 

modulelor obligatorii şi opţionale. 
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5. Cu titlu de excepție, pentru anul universitar 2019-2020, studiile superioare de licență 

se finalizează cu susținerea unui examen de licență complex, care include 

următoarele componente: 

a) teza de licență (T); 

b) proba la unităţile de curs fundamentale (PF); 

c) proba la unităţile de curs de specialitate (PS). 

6. Media la examenul de licență se va calcula conform formulei: Media 

EL=((PF+PS):2+T) : 2. 

7. Susținerea examenului de licență complex va avea loc online, utilizând Zoom, Jitsi 

Meet, Cisco Webex, Skype ș.a., care dau posibilitatea de a vedea și de a auzi 

persoana evaluată.  

8. Pentru a fi admis la susținerea tezei de licență, candidatul va fi obligat, cu cel puțin 

10 zile înainte de susținere, să-i prezinte, în variantă electronică, teza șefului catedrei, 

cu avizul conducătorului tezei de licență, ca ulterior, după perioada de carantină, să 

depună varianta imprimată la catedră.  

9. Examenul de licență complex va fi evaluat de Comisii mixte pentru examene de 

licență, în componența cărora vor fi incluse persoane cu titlu ştiinţific şi titlu 

ştiinţifico-didactic de la catedrele de specialitate din cadrul USEFS/din alte instituţii 

de învăţămînt superior sau cercetători ştiinţifici din instituţii de cercetare-dezvoltare, 

specialiști în domeniile probelor de examinare, care vor activa în săli tehnic dotate în 

vederea evaluării studenților în regim online. 

10. Cu titlu de excepție, în anul universitar 2019-2020, studiile superioare de master se 

finalizează cu susținerea online a tezei de master, utilizând Zoom, Jitsi Meet, Cisco 

Webex, Skype ș.a., care dau posibilitatea de a vedea și de a auzi persoana evaluată. 

Pentru a fi admis la susținerea tezei de master, candidatul va fi obligat, cu cel puțin 

10 zile înainte de susținere, să-i prezinte, în variantă electronică, teza șefului catedrei, 

cu avizul conducătorului tezei de master, ca ulterior, după perioada de carantină, să 

depună varianta imprimată la catedră. 

11. Șeful catedrei va prezenta la decanat setul de materiale, pentru fiecare student, după 

cum urmează : teza în format PDF, avizul conducătorului (semnat), procesul-verbal 

cu privire la corespunderea tezei cerințelor de perfectare, care vor fi ulterior puse la 

dispoziția Comisiei. 

12. Decanii facultăților se desemnează responsabili pentru informarea studenților despre 

procedura de susținere online a examenului de licență/a tezei de master, formarea 

gupelor (maxim de 10 persoane), modalitatea de  înregistrare și prezentare virtuală a 

acestora. 

13. Responsabili de suportul tehnic în implemetarea platformelor digitale online în cadrul 

examenelor de finalizare a studiilor superioare de licență și de master se desemnează: 

Lascov Adrian - inginer-programator; Sorocean Victor - inginer; Dervici Ana - 

secretar. 

 


